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حمن الرحيم  الر بسم اهلل  

  ،الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وأصحابه ومن وااله

 أما بعد 

তাকফিে ফিরয় আেো প্রাফিকতাে ফশকাে। ককউ ককউ ঠুিরকা অেহুারত 

সাোিয সাোিয ফবষরয় তাকফিে করে বরসি। আবাে ককউ ককউ স্পষ্ট 

কুিে কদখরত কপরয়ও ফবফভন্ন সংশয় সরেরহ তাকফিে কো কথরক দূরে 

থারকি। আসরল এ উভয়ফিই প্রাফিকতা। েুফেিরক কারিে বলা কযেি 

ভয়াবহ, কারিেরক েুফেি বলাও কতেফি ভয়াবহ। 

আল্লাহ তাআলা ইেশাদ করেি,  

ِ فََتَبي َن وا َوََل َتق ول وا َياأَي   } َها ال َِذيَن آَمن وا إِذَا َضَرْبت ْم ِِف َسِبيِل اّلل َ
ْنَيا{ لَِمْن أَلََْق إِلَْيك   ْؤِمًنا َتْبَتغ وَن َعَرَض الَْحَياِة الد   ََلَم لَْسَت م  م  الس َ

   [ 94]النساء: 

“কহ েুফেিগণ! কতােো যখি আল্লাহে পরথ সিে কেরব তখি যাচাই 

বাছাই করে কদখরব। ককউ কতাোরদেরক সালাে ফদরল পাফথেব েীবরিে 

উপকেণ লারভে আকাঙ্খায় তারক বলরব িা কয, তুফে েুফেি িও।” -

সূো ফিসা (০৪) : ৯৪ 

এ আয়ারত যাচাই বাছাই ছাড়া কারিে বরল ফদরত ফিরষধ কো হরয়রছ।  

অিয আয়ারত ইেশাদ করেি,  



 
4 

 

وا َمْن أََضل َ ا  وَن أَْن َتْهد  يد   [88{ ]النساء: ّلل َ  }أَت ِر

“আল্লাহ যারক কগােোহ করে ফদরয়রছি কতােো ফক তারক ফহদায়াত ফদরয় 

ফদরত চারছা?” -সূো ফিসা (০৪) : ৮৮ 

তািফসরে োলালাইরি এ আয়ারত তািফসরে এরসরছ, 

{ أي تعدوهم من جملة  اهلل{ هـ }أتريدون أن تهدوا من أضل }

 (116املهتدين. تفسير الجاللين )ص: 

“অথোৎ যাো কারিে হরয় কগরছ কতােো তারদেরক ফহদায়ারতে ওপে 

আরছ তথা েুফেি বরল গণয কেরত চারছা?” (তািফসরে োলালাইি) 

এ আয়ারত কারিেরক েুফেি গণয কেরত ফিরষধ কো হরয়রছ।  

অতএব, এ উভয়ফিই প্রাফিকতা। উভয়ফিই ভয়াবহ এবং উভয়িােই 

কিফতবাচক প্রভাব েরয়রছ।  

কোল্লা আলী কােী েফহোহুল্লাহ (১০১৪ ফহ.) বরলি,   

ة اإلسالمية وإخراج مسلم عنها عظيم في الّدين. 
ّ
شرح -إدخال كافر في املل

 ( 499/ 2الشفا )

“ককারিা কারিেরক েুসফলে ফেল্লারত অিভুেক্ত করে কিলা ফকংবা 

ককারিা েুসফলেরক ফেল্লাত কথরক বফহষ্কাে কো কদয়া, িীরি ইসলারে 

উভয়ফিই ভয়াবহ কাে।” -শেহুশফশিা: ২/৪৯৯ 

েুিফত শফি েফহোহুল্লাহ তাাঁে ‘োওয়াফহরুল ফিকহ’-গ্ররে বরলি,   
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 س اورس لمتحم سکسي ا ےس وہج یک تاف االتخ یعرفوس رطح جس

س

م

م 

 ه
ب

 سجس ےس وہج یک ہملكوس ہسدیقع ےسىا سکسي ا ےس ہجوس یکم الک

رف ساکسوک ن املسم سکس،سوہ فالتخا اک ء املع ںیم ےکرفکوہنس

 اىطا ےب تخس انہك

ت

ا ےنپاور   اح س  رطخهوکس ن اي 
 
 سكنس ویک ۔ ےہ  اانل ڈ  م

اا  رفک وک س ےسا ا رقار ن ي 

ن

 
ان   ہكےہ رہاظ ي س اورےہ۔ اتآزم ال دي اي 

ا اي ا رفک وک اوک رفک 

ن

 
ان رقار دي ا ےنپ  ارگي   

ت ن

 سوت الببشس ،  وہر واراده ےساح

سلسوت اخرطخه ےس سرفک ےک ورہن۔ ےہرفک 
 
ہ

ن

 ۔س ن

س ازسوه الع وت س اخسي  ىظفلا ضحمانی د ہہك ن املسمرفوکس اکسکس ي 

س
 
ہ

ن

سپس اعمرشہ یمالسسي تلم اور وپر ہکلب  ، ن

 

عظ

سملظ  

م

س
 

ب

 سكنسویک۔ ےہ م

، سح ، بسن كنس۔ ےہ اتوبہ رثاتم وسه اعمرش اک تلم یسوپر ےس اسس

ح ذ ، اثریم
ب ب 
 یھبس قوقح یساورایس  یع اامتج اور زمنس ،تناام ہ، 

 ۔سےہسات ڑپ رث ا پ

 

“িুরুফয় তথা শাখাগত েতরভদ, ফভন্ন বযাখযা সম্ভব এেি ফকংবা অস্পষ্ট 

কথাবাতো, ফকংবা এেি আফকদা ও শব্দ যা কুিে হওয়াে বযাপারে 

উলাোরয় ককোরেে োরে ফিেত আরছ: এ ধেরিে ফবষয়াফদে ফভফিরত 

ককারিা েুসফলেরক তাকফিে কো কিহারয়ত অসতকেতা এবং ফিে 

ঈোিরক হুেফকে সম্মখুীি কোে িাোিে। ককিিা, এ সূেরত 

পফেণফতরত ঈোিরক কুিে বলা হরছ। ফঠক একইভারব ককারিা সুস্পষ্ট 
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কারিেরক েসুলোি আখযা কদয়াও কিহারয়ত ভয়ািক অপোধ এবং 

আপি ঈোিরক হুেফকে সম্মখুীি কোে িাোিে। ককিিা, এরত 

পফেণফতরত কুিেরক ঈোি বলা হরছ। আে এরতা সুস্পষ্ট কয, ঈোিরক 

কুিে বা কুিেরক ঈোি আখযা কদয়া ফিিঃসরেরহ কুিে; ফকংবা কুিরেে 

শঙ্কােুক্ত িয়। তাছাড়া ককারিা কারিেরক েুসলোি বরল কদয়া শুধ ু

একফি শাফব্দক বযাপাে িয়, বেং কগািা ফেল্লাত ও ইসলাফে সোরেে 

ওপে েহা েলুুে। কােণ, এে িাো কগািা সোে প্রভাবাফিত হরয় পরড়। 

ফিকাহ, িসব (বংশ), ফেোস, েবাইকৃত েন্তু, ইোেত, িাোয এবং 

এছাড়াও সাোফেক ও োষ্ট্রীয় অফধকাে ও কতেবয সব ফকছুে ওপেই এে 

প্রভাব পরড়।” োওয়াফহরুল ফিকহ: ১/১০৪-১০৫ 

*** 
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অিয এক প্রবরে তাকফিরে বাড়াবাফড়ে ভয়াবহতা ফিরয় আরলাচিা 

হরয়রছ। এ প্রবরে তাকফিরে ফশফথলতাসংক্রাি একফি সংশয় ফিরয় 

আরলাচিা কেরবা ইিশাআল্লাহ। ওয়াো তাওফিফক ইল্লা ফবল্লাহ।   

সংশয়: তাকফিরে ভলু হরল ফিরেই কারিে হরয় যায় 

তাকফিরেে বযাপারে সতকে করে োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাে 

ইেশাদ করেি,  

؛ ط. 224صحيح مسلم، رقم: -اه فقد باء بها أحدهما لرجل أخإذا كفر ا

 دار الجيل بيروت + دار األفاق الجديدة ـ بيروت 

“ককারিা বযফক্ত তাে ককারিা (েুসফলে) ভাইরক তাকফিে কেরল 

দু’েরিে একেি তা অবশযই বহি কেরব।” –সহীহ েুসফলে ২২৪ 

অিয হাফদরস ইেশাদ করেি,  

ا أحدهما إن كان كما قال وإال باء به أيما امرئ قال ألخيه يا كافر فقد 

؛ ط. دار الجيل بيروت + دار  225صحيح مسلم، رقم: - رجعت عليه

 ق الجديدة ـ بيروت األفا 

“কযরকারিা বযফক্ত তাে (েুসফলে) ভাইরক বলরব, ‘কহ কারিে’ তাহরল 

তারদে দু’েরিে একেি তা অবশযই বহি কেরব। কযেি বরলরছ বাস্তরব 

কতেি হরয় থাকরল কতা হরলাই, অিযথায় তাে ফিরেে ওপে এরস 

পড়রব।” –সহীহ েুসফলে ২২৫ 
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এ োতীয় হাফদসগুরলা কদরখ অরিরক সংশরয় পরড়ি কয, ককারিা 

েসুফলেরক তাকফিে কেরত ফগরয় যফদ ভলু হরয় যায় তাহরল আফে 

ফিরেই কারিে হরয় যারবা। তাই স্পষ্ট কুিে কদরখও তাকফিে করেি 

িা। এ ধােণা আসরল ভুল।  

তাকফিে কেুআি সনু্নাহে ফিরদেশ এবং সাহাবারয় ককোরেে তফেকা 

ঠুিরকা অেহুারত ককারিা েুসফলেরক তাকফিে কো অতযি ভয়াবহ 

কাে। ফকন্তু শেয়ী দফলরলে আরলারক কারো োরে সুস্পষ্ট কুিে পাওয়া 

কগরল তারক তাকফিে কো, ‘কস কারিে’ এ কথা বরল কদয়া, এফি 

কুেআি-সুন্নাহে ফিরদেশ। ফবফভন্ন আয়াত ও হাফদরস এে ফিরদেশিা 

এরসরছ। কযেি,   

এক.   

তাবুক অফভযারিে সেয় পফথেরধয ফকছ ুকলাক োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওয়া সাল্লােরক ফিরয় ঠাট্টা ফবদ্রূরপ ফলপ্ত হয় এবং সোরলাচিােলূক 

ফবফভন্ন কথা বরল। ফেরেস কো হরল উিে কদয়, এগুরলা আেো োস্তা 

চলরত চলরত সেয় কািারিাে েিয ককৌতকুবশত বরলফছ। এসব 

আোরদে েরিে কথা িা। আল্লাহ তাআলা তারদে কারিে আখযাফয়ত 

করে আয়াত িাফযল করেি। ইেশাদ করেি,  

ْم بَِما ِِف ق ل وِبِهْم ق ِل م َنافِق وَن }َيْحَذر  اْل  ئ ه  وَرةٌ ت َنب ِ ْ س  َل عَلهَْْيِ  أَْن ت َن َ
 َ ْخِرٌج َما َتْحَذر وَن )اْسَتْهِزئ وا إِن َ اّلل َ لَِئْن َس 64 م  ْ ( َو  لََيق ول ن َ أَلََْت 

ولِهِ  ِ َوآَياتِِه َوَرس  ْم َتْسَتْهِزئ وَن  إِن ََما ك ن َا َنخ وض  َوَنلَْعب  ق ْل أَبِاّلل َ ك ْنت 
ِنك ْم إِْن نَ 65) وا قَْد َكَفْرت ْم بَْعَد إِيَما ْعف  َعْن َطائَِفٍة ( ََل َتْعَتِذر 
ْب َطا مِ  ِ ْم كَان وْنك ْم ن َعذ   ({ 66ِمنَي )ا م ْجرِ ئَِفًة بِأَن َه 



 
9 

 

৬৪) “েুিারিকো এ বযাপারে ভয় করে কয, েসুলোিরদে ওপে িা 

এেি ককারিা সেূা িাফযল হয়, যারত তারদে অিরেে কগাপি ফবষয় 

অবফহত কো হরব। আপফি বরল ফদি, ঠাট্টা-ফবদ্রূপ কেরত থাক; আল্লাহ্ 

তা অবশযই প্রকাশ কেরবি যাে বযাপারে কতােো ভয় কেছ। 

৬৫) আপফি যফদ তারদে কারছ ফেরেস করেি, তরব তাো বলরব, 

আেো কতা কথাে কথা বলফছলাে এবং ককৌতকু কেফছলাে। আপফি 

বলুি, কতােো ফক আল্লাহ, তাাঁে আয়াত এবং তাাঁে েসূলরক ফিরয় ঠাট্টা 

কেফছরল? 

৬৬) ছলিা কে িা, কতােো কয কারিে হরয় কগছ ঈোি আিাে পে। 

কতাোরদে েরধয (তাওবা কোে কােরণ) ককারিা ককারিা কলাকরক যফদ 

আফে ক্ষো করে কদইও, তরব ফকছু কলাকরক (যাো তাওবা করেফি) 

অবশয আোবও কদব। কােণ, তাো অপোধী।” -সূো তাওবা (০৯) : 

৬৪-৬৬ 

দইু.  

ককউ েেুতাদ হরয় কগরল োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাে তারক 

হতযা কোে আরদশ ফদরয়রছি,  

 من بدل دينه فاقتلوه

“কয বযফক্ত তাে আপি িীি (ইসলাে) কছরড় কদয় তারক হতযা করে 

দাও।” –সহীহ বখুাফে: ৬৫২৪ 

ফতি.  

শাসক েুেতাদ হরয় কগরল তারক অপসােণ করে ফদরত আরদশ কদয়া 

হরয়রছ। হযেত উবাদা ইবরি সারেত োফদয়াল্লাহু আিহু বরলি,   
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بَ 
َ
ْن َباَيَعنَ  اَيْعَناُه. فكان فيما أخذ علينادعانا النبي صلى هللا عليه وسلم ف

َ
ا أ

َرة علينا، على ال 
َ
ث
َ
َرِهنا، وُعسرنا وُيسرنا، َوأ

ْ
ِطنا وَمك

َ
سمع والطاعة في َمنش

َناِز 
ُ
ْن ال ن

َ
ه. َوأ

َ
ْهل

َ
ْمَر أ

َ
ِ ِفيِه  َع األ

َّ
ْم ِمَن َّللا

ُ
ْفًرا َبَواًحا ِعْنَدك

ُ
َرْوا ك

َ
ْن ت

َ
 أ
َّ
اَل: ِإال

َ
ق

ؤاد  ،  تحقيق ف 1709عليه وهذا لفظ مسلم. رقم الحديث: ُبْرَهاٌن. )متفق 

 لباقي( عبد ا

“োসূল সল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাে আোরদে ডাকরলি, আেো তাাঁে 

হারত বাইআত হলাে। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়া সাল্লাে 

আোরদে কথরক কয ফবষরয় বাইআত ফিরলি তা হরলা, আেো আোরদে 

পছেিীয়-অপছেিীয় ফবষরয়, সুরখ-দুিঃরখ এবং আোরদে ওপে যফদ 

অিয কাউরক প্রাধািয কদয়া হয় তথাফপও (আেীরেে কথা) শুিরবা ও 

আিুগতয কেরবা এবং আেো দাফয়ত্বশীরলে সারথ দাফয়ত্ব ফিরয় ফববারদ 

েড়ারবা িা। োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়া সাল্লাে বরলি, তরব হযাাঁ, 

যফদ কতােো কুিরে বাওয়াহ তথা সুস্পষ্ট ককারিা কুিে কদখরত পাও, 

যাে বযাপারে আল্লাহে পক্ষ কথরক কতাোরদে কারছ সুস্পষ্ট প্রোণ 

ফবদযোি েরয়রছ- তাহরল ফভন্ন কথা।” –সহীহ েুসফলে: ১৭০৯ 

উপরোক্ত আয়াত ও হাফদসসহ আেও ফবফভন্ন আয়াত ও হাফদস কথরক 

প্রোফণত হয় কয, ককউ সুস্পষ্ট কুিরে ফলপ্ত হরল তারক তাকফিে কো 

হরব এবং কুিরেে হুকুে আহকােও তাে ওপে প্ররয়াগ কো হরব। কযেি 

শাসক হরল অপসােণ করে কদয়া, িতুি করে েুসলোি িা হরল হতযা 

করে কদয়া ইতযাফদ। সাহাবারয় ককোে োফদয়াল্লাহু আিহুরেে আেল 

এেিই ফছল। কযেিফি ফবফভন্ন হাফদরস এরসরছ। এখারি করয়কফি িফেে 

উরল্লখ কেফছ-  

ক.  
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اذ بعث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أبا موس ى ومع : عن أبي بردة قال 

إلى اليمن قال وبعث كل واحد منهما على مخالف قال واليمن   بن جبل

شرا وال تنفرا ( . فانطلق كل واحد  مخالفان ثم قال ) يسرا وال تعسرا وب 

ريبا من  منهما إلى عمله وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان ق

في أرضه قريبا من   هدا فسلم عليه فسار معاذصاحبه أحدث به ع

فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه وإذا هو جالس  أبي موس ى صاحبه

عت يداه إلى عنقه فقال له وقد اجتمع إليه الناس وإذا رجل عنده قد جم

معاذ يا عبد هللا بن قيس أيم هذا ؟ قال هذا الرجل كفر بعد إسالمه 

قال ما أنزل حتى  إنما جيء به لذلك فانزل  ال ال أنزل حتى يقتل قالق

 4086صحيح البخاري: –تل ثم نزل. أمر به فق يقتل ف

“োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাে আব ু েুসা (আশআফে) 

োফযআল্লাহু তাআলা আিহু ও েুআে ফবি োবাল োফযআল্লাহু তাআলা 

আিহুরক ইরয়রেরিে গভণেে করে পাঠারলি। প্ররতযকরক আলাদা 

আলাদা প্ররদরশ পাঠারলি। ইরয়রেরি তখি দু’ফি প্ররদশ ফছল। িসীহত 

করে ফদরলি, ‘রতােো (সব ফবষরয়) সহে কেরব, কফঠি কেরব িা। 

সুসংবাদ কদরব, অফিহা সৃফষ্ট কেরব িা’। তােপে উভরয় ফিে ফিে কেে 

এলাকায় চরল কগরলি। প্ররতযরকে অভযাস ফছল, যফদ ফিে এলাকায় 

চলরত চলরত কখিও অপেেরিে কাছাকাফছ চরল কযরতি তাহরল তাে 

সারথ সাক্ষাত করে সালাে ফদরতি। একফদি েআুে োফযআল্লাহু তাআলা 

আিহু ফিে এলাকায় এেি স্থারি সিে কেফছরলি কযফি তাে সাথী আব ু

েুসা োফযআল্লাহু তাআলা আিহুে কাছাকাফছ ফছল। তাই ফতফি তাে 

খচ্চরেে ফপরঠ চরড় আব ুেুসা োফযআল্লাহু তাআলা আিহুে কারছ কপৌাঁরছ 

কগরলি। তখি আব ুেুসা োফযআল্লাহু তাআলা আিহু বসা ফছরলি। তাে 

কারছ অরিক কলাক েোরয়ত হরয়রছ। েআুে োফযআল্লাহু তাআলা 
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আিহু কদরখি কয, আব ুেুসা োফযআল্লাহু তাআলা আিহুে ফিকরি একিা 

কলাক উপফস্থত যাে উভয় হাত ঘারড়ে সারথ েুফড় ফদরয় বাাঁধা। েআুে 

োফযআল্লাহু তাআলা আিহু ফেরেস কেরলি, আব্দুল্লাহ ফবি কায়স! 

কলাকফিে ফক হরলা? ফতফি উিে কদি, এ কলাক েুসলােি হওয়াে পে 

েুেতাদ হরয় কগরছ। েুআে োফযআল্লাহু তাআলা আিহু বলরলি, এরক 

হতযা িা কো পযেি আফে িােরবা িা। আব ুেুসা োফযআল্লাহু তাআলা 

আিহু বলরলি, এেিযই এরক আিা হরয়রছ। আপফি িােুি। ফতফি উিে 

কদি, িা, আফে িােরবা িা, যতক্ষণ িা এরক হতযা কো হরয়রছ। তখি 

আব ুেুসা োফযআল্লাহু তাআলা আিহু এরক হতযা কোে আরদশ কদি। 

এরক হতযা কো হল। তখি েআুে োফযআল্লাহু তাআলা আিহু বাহি 

কথরক িােরলি।”-সহীহ বখুাফে: ৪০৮৬  

খ.  

 : ن أبا هريرة قالعن ابن شهاب أخبرني عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة أ

خلف أبو بكر وكفر من كفر من  و سلم واست ملا توفي النبي صلى هللا عليه

لى  العرب قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول هللا ص

هللا عليه و سلم ) أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال هللا فمن  

.  ال بحقه وحسابه على هللا (هللا عصم مني ماله ونفسه إقال ال إله إال 

فرق بين الصالة والزكاة فإن الزكاة حق  ألقاتلن من قال أبو بكر وهللا 

هللا صلى هللا عليه و   املال وهللا لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول 

رح سلم لقاتلتهم على منعها . قال عمر فوهللا ما هو إال أن رأيت أن قد ش

 6526لبخاري: صحيح ا–ل فعرفت أنه الحق. هللا صدر أبي بكر للقتا

“োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারেে ওিারতে পে আব ু বকে 

োফযআল্লাহু তাআলা আিহু খফলিা হরলি। আেরবে অরিক কলাক 
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তখি েুেতাদ হরয় কগল (যারদে ফবরুরদ্ধ আবু বকে োফযআল্লাহু 

তাআলা আিহু ফকতারলে সংকল্প করেরছি)। তখি ওেে োফযআল্লাহু 

তাআলা আিহু আবু বকে োফযআল্লাহু তাআলা আিহুরক বলরলি, 

আবু বকে! আপফি (ওই) কলাকরদে ফবরুরদ্ধ ফকভারব যুদ্ধ কেরবি 

(যাো সম্পূণে িীি বেেি করেফি, শুধু যাকাত ফদরত অস্বীকাে করেরছ) 

অথচ োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাে বরলরছি, ‘আোরক 

কলাকরদে ফবরুরদ্ধ যুদ্ধ কেরত আরদশ কো হরয়রছ যতক্ষণ িা তাো লা 

ইলাহা ইল্লাল্লাহ বরল। কয বযফক্ত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলরব কস আোে 

কথরক তাে োি োল সেুফক্ষত করে ফিল। তরব ইসলারেে ককারিা হরকে 

কােরণ পাকড়াও কেরত হরল কসিা ফভন্ন কথা। আে তারদে অিরে ফক 

লুকাফয়ত আরছ তাে ফহসাব আল্লাহ তাআলাে হারত।’   

তখি আবু বকে োফযআল্লাহু তাআলা আিহু উিে ফদরলি, আল্লাহে 

কসে, সালাত ও যাকারতে োরে যাো পাথেকয করেরছ অবশযই আফে 

তারদে ফবরুরদ্ধ ফকতাল কেরবা। (সালাত কযেি োরিে হক, কতেফি) 

যাকাত োরলে হক (রস হক আদারয় ফকতাল কো হরব)। আল্লাহে 

কসে, োসূরলে কারছ যাকাত ফহরসরব ফদরতা এেি একফি কেষ শাবক 

ফদরত অস্বীকাে কেরলও আফে তারদে ফবরুরদ্ধ ফকতাল কেরবা।   

ওেে োফযআল্লাহু তাআলা আিহু বরলি, আল্লাহে কসে, কশরষ আোে 

বুরে আসরলা কয, আল্লাহ তাআলা আবু বকরেে অিেরক ফকতারলে 

েিয উরমাচি করে ফদরয়রছি। তখি আফেও বুেরত পােলাে কয, তাে 

ফসদ্ধািই যথাথে।” -সহীহ বুখাফে: ৬৫২৬ 

গ.  

بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن    عنهرض ي هللا أتي علي : عن عكرمة قال

عليه و سلم عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول هللا صلى هللا 
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) ال تعذبوا بعذاب هللا ( . ولقتلتهم لقول رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  

 6524: البخاري  صحيح–(.  ن بدل دينه فاقتلوه) م

“আলী োফযআল্লাহু তাআলা আিহুে কারছ করয়কফি ফযফেকরক ধরে 

আিা হরলা। ফতফি তারদে জ্বাফলরয় ফদরলি। ইবরি আব্বাস োফযআল্লাহু 

তাআলা আিহুে কারছ এ সংবাদ কপৌাঁছরল ফতফি বলরলি, আফে হরল 

জ্বালাতাে িা। কােণ, োসূল ফিরষধ করেরছি। বরলরছি, আল্লাহে 

আযাব ফদরয় কতােো আযাব ফদরয়া িা। তরব হতযা অবশযই কেতাে। 

োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাে বরলরছি, কয বযফক্ত তাে আপি 

িীি (ইসলাে) কছরড় কদয় তারক হতযা করে দাও।”-সহীহ বখুাফে: 

৬৫২৪ 

ঘ.  

، عَ  اِرّيِ
َ
ق
ْ
ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبٍد ال ْحمِن ْبِن ُمَحمَّ ِبيِه؛ َماِلٌك َعْن َعْبِد الرَّ

َ
ْن أ

ى ُعَمَر 
َ
ِدَم َعل

َ
اَل: ق

َ
ُه ق نَّ

َ
 أ

َّ
ط

َ
خ
ْ
.  ْبِن ال َعِرّيِ

ْ
ش
َ ْ
ى األ ِبي ُموس َ

َ
اِب َرُجٌل ِمْن ِقَبِل أ

 
ْ
خ
َ
أ
َ
اِس. ف ُه َعِن النَّ

َ
ل
َ
َسأ

َ
َبِة  ف ّرِ

َ
ْم ِمْن ُمغ

ُ
اَن ِفيك

َ
ُه ُعَمُر: َهْل ك

َ
اَل ل

َ
مَّ ق

ُ
َبَرُه. ث

ا
َ
ق
َ
َبٍر؟ ف

َ
َفَر َبعْ خ

َ
َعْم. َرُجٌل ك

َ
َماَل: ن

َ
اَل: ف

َ
ِمِه. ق

َ
ُتْم ِبِه؟ َد ِإْسال

ْ
َعل

َ
بْ  ف رَّ

َ
اَل: ق

َ
َناُه ق

 
ْ
ط
َ
. َوأ

ً
ثا
َ
ال
َ
 َحَبْسُتُموُه ث

َ
ال

َ
ف
َ
اَل ُعَمُر: أ

َ
ق
َ
ُه. ف

َ
َضَرْبَنا ُعُنق

َ
لَّ َيْوٍم ، ف

ُ
َعْمُتُموُه ك

ُه َيُتوُب َوُيَراِجُع 
َّ
َعل

َ
ْبُتُموُه ل

َ
. َواْسَتت

ً
اَل عُ َرِغيفا

َ
مَّ ق

ُ
ْمَر هللِا. ث

َ
ي  أ ِ

ّ
، ِإن ُهمَّ

َّ
َمُر: الل

ْم 
َ
ْم ل

َ
ْحُضْر. َول

َ
ْم  أ

َ
ِني.   آُمْر. َول

َ
غ
َ
 َبل

ْ
ْرَض، ِإذ

َ
 2728موطأ مالك ت األعظمي: –أ

“আব ু েসুা আশআফে োফযআল্লাহু তাআলা আিহু এে এলাকা কথরক 

এক কলাক (আেীরুল েুফেফিি) ওেে োফযআল্লাহু তাআলা আিহু এে 

কারছ আসরলা। ওেে োফযআল্লাহু তাআলা আিহু তারক োিুষেরিে 

অবস্থাফদ ফেরেস কেরলি। কলাকফি ফববেণ শুিারলা। তােপে ওেে 
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োফযআল্লাহু তাআলা আিহু তারক ফেরেস কেরলি, ককারিা 

বযফতক্রেধেেী সংবাদ আরছ ফক? কলাকফি বলল, ফে, আরছ। এক কলাক 

েুসলোি হওয়াে পে েেুতাদ হরয় ফগরয়ফছল। ওেে োফযআল্লাহু তাআলা 

আিহু ফেরেস কেরলি, তাে সারথ কতােো ফক আচেণ করেছ? 

কলাকফি বলল, তেবাফেে সােরি দাাঁড় কফেরয় গদোি উফড়রয় ফদরয়ফছ 

(কযেিিা হাফদরস হতযা করে ফদরত বলা হরয়রছ)। ওেে োফযআল্লাহু 

তাআলা আিহু বলরলি, (তখিই হতযা িা করে) ককি তারক ফতি ফদি 

বেী করে োখরল িা? প্রফতফদি একিা একিা রুফি কখরত ফদরত এবং 

তারক তাওবা করে েুসলোি হওয়াে আহ্বাি োিারত। হরত পারে কস 

তাওবা কেরতা। আল্লাহে িীি সম্পরকে আবােও ফিফকে কেরতা। এেপে 

ওেে োফযআল্লাহু তাআলা আিহু বরলি, কহ আল্লাহ! আফে ঘিিাস্থরল 

উপফস্থত ফছলাে িা। আফে (সোসফে হতযা করে ফদরত) আরদশও ফদইফি। 

আোে কারছ সংবাদ কপৌাঁছাে পে আফে তারত সন্তুষ্টও হইফি।” -েআুিা 

োরলক: ২৭২৮  

বুো কগল েেুতাদরক তাকফিে কো এবং কুিরেে হুকুে আহকাে 

আরোপ কো কুেআি সুন্নাহে ফিরদেশ এবং এফিই সাহাবারয় ককোরেে 

আেল। অফত সতকেতাে িারে কারিেরক তাকফিে কো কথরক ফবেত 

থাকা কুেআি, সুন্নাহ ও সাহাবারয় ককোরেে তফেকা পফেপেী এবং ফঠক 

কতেিই ভয়াবহ কযেি ককারিা েসুফলেরক কুিে ছাড়াই তাকফিে কো 

ভয়াবহ। কযেিিা েুিফত শফি েফহোহুল্লাহ বরলরছি। োওয়াফহরুল 

ফিকহ: ১/১০৪-১০৫    

*** 
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তাকফিে একফি ইেফতহাফদ ফবষয়, তারত ফিেত হরত পারে, ভলুও হরত 

পারে 

তাকফিরেে ফভফি দু’ফি ফবষরয়ে ওপে;  

ক. কয কথা বা কারেে কােরণ তাকফিে কো হরব কসফি কুিে হওয়া।  

খ. কুিফে কথা বা কারে ফলপ্ত হওয়া বযফক্তে োরে কারিে হওয়াে 

সবগুরলা শতে পণূেরূরপ পাওয়া যাওয়া এবং কারিে হওয়াে পরথ ককারিা 

ধেরিে প্রফতবেক ফবদযোি িা থাকা।  

যখি ককারিা বযফক্ত ককারিা কুিফে কথা বলরব বা কাে কেরব পাশপাফশ 

তাে োরে কারিে হওয়াে সবগুরলা শতে পাওয়া যারব এবং ককারিা 

প্রফতবেক িা থাকরব তখি তারক তাকফিে কো হরব। এে ককারিা 

একফিে বযতযয় ঘিরল তাকফিে কো যারব িা। আে এ দুফি ফবষরয় 

েতরভদ হওয়া একদেই স্বাভাফবক।    

▪ ককারিা কথা বা কাে শফেয়রতে দফলরলে আরলারক একেি ইোরেে 
ফিকি কুিে েরি হরল, অিযেরিে কারছ কুিে েরি িাও হরত পারে। 
এভারব অরিক ফবষরয় েতরভদ সম্ভব। কারো েরত কুিে, কারো েরত 
কুিে িয়।   

▪ কথা বা কােফি কুিে হরলও শতে পাওয়া, িা পাওয়া বা প্রফতবেক 
ফবদযোি থাকা, িা থাকা ফিরয়ও েতরভদ হরত পারে। কােও েরত 
সবগুরলা শতে পাওয়া কগরছ এবং ককারিা প্রফতবেক কিই। ফতফি 
তাকফিে কেরবি। পক্ষািরে কারো েরত ককারিা শরতে কেফত আরছ বা 
ককারিা প্রফতবেক ফবদযোি আরছ। ফতফি তাকফিে কেরবি িা। এভারব 
একই বযফক্তে োরে দু’েি আরলরেে ফিেত হরত পারে। একেরিে েরত 
কারিে, অিযেরিে েরত কারিে িয়।  
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এভারব শেয়ী দফলরলে আরলারক যখি ফিেত কদখা কদরব কয, ককউ 

তাকফিে কেরছি আে ককউ কেরছি িা, তখি এক দল আরেক দলরক 

গালেে বা অরহতুক সোরলাচিা কেরত পােরব িা। যারদে কারছ কযেি 

েরি হরয়রছ কস অিুযায়ী আেল কেরব। হযেত থািফভ েফহোহুল্লাহ এ 

ফবষয়ফি পফেষ্কাে করে বরলি,  

رم سسک ارم ومبجِ رفک یک دالتل یلع ارفکل ای اس ا

 سومبج رفک اک وبثت رقانئ اقمہیم ای اقمہیل ےک

 وہ اتکس ےہ۔ اور وخد تیعطق یھب یھبک االتخف ےس فلتخم ہیف

دماً ایس فلتخم ہیف وہ یتکس ےہ حکرۃم رتموک اۃیمستل عس

رطح یھبک اامجع فلتخم ہیف وہ اتکس ےہ ۔۔۔اس وصرت ںیم 

۔ سذعمور وہاگ۔ ادماد ااتفلوی دجدی رہ علم اےنپ لمع ںیم 

 ربمن: ہحفص 11یمس دلج دجدی وطمل احہیش ریبش ادمح ااقل

167 

“ককারিা কুিফে ফবষয় পফেষ্কাে কুিে বুোরছ ফক িা এবং কুিফে 

ফবষয়ফি (বযফক্ত কথরক) সুস্পষ্ট প্রোফণত ফক িা; কথাবাতোে ধেণ ও 

পাফেপাফবেক অবস্থাে ফভন্নতাে ফভফিরত তারত েতরভদ হরত পারে। 

তদ্রূপ ফবষয়ফি অকািয কুিে ফক িা তারতও েতরভদ হরত পারে। কযেি 

ইছাকৃত ফবসফেল্লাহ কছরড় ফদরয় যরবহকৃত েন্তু হাোে ফক িা তা 

েতরভদপূণে। তদ্রূপ ফবষয়ফি সবেসম্মত ও েেুো আলাইফহ কুিে ফক িা 

তারতও ফিেত হরত পারে। এ ধেরিে কক্ষরে কয বযফক্ত কয েত অিযুায়ী 

আেল কেরব, কসরক্ষরে তারক ো’েুে ধো হরব (সোরলাচিা কো যারব 

িা)।” -ইেদাদলু িাতাওয়া (োফদদ): ১১/১৬৭  
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তাকফিরে ভলু হরল ফক ফবধাি?  

আেো কদরখফছ তাকফিে একফি ইেফতহাফদ ফবষয়। তারত ফিেত হরত 

পারে। কােও তাকফিে সফঠক হরত পারে, কােওিা ভুল। যফদ কুিে 

েুিািাক আলাইফহ তথা সবেসম্মত হয় এবং সব েকরেে শতে পাওয়া যায় 

এবং ককারিা প্রফতবেক িা থারক তাহরল কতা পফেষ্কােই কয, 

তাকফিেকােী সফঠক। ফতফি সওয়ারবে অফধকােী হরবি। ফকন্তু যফদ ককউ 

তাকফিে কেরত ফগরয় ভুল করেি তাহরল ফক ফবধাি?  

তাকফিরে ভলু হওয়াে কােণ ফিরচে ককারিা একিা হরয় থাকরব:  

- ফতফি কযফিরক কুিে েরি করেফছরলি বাস্তরব কসফি কুিে িয়। 

- ফতফি েরি করেফছরলি সবগুরলা শতে পাওয়া কগরছ ফকন্তু বাস্তরব 
সবগুরলা শতে পাওয়া যায়ফি।  

- ফতফি েরি করেফছরলি ককারিা প্রফতবেক কিই, ফকন্তু বাস্তরব প্রফতবেক 
ফছল।  

এ ধেরিে ভলুরক আেো ইেফতহাফদ ভলু বলরত পাফে। এ ধেরিে 

ভুরলে ফক ফবধাি?  

উিে: এ ধেরিে ভুরলে কােরণ তাকফিেকােী কারিে হরব িা। তরব 

তাকফিেকােী যফদ ইেফতহারদে কযাগয হরয় থারকি, শফেয়রতে িসুুস ও 

কাওয়াফয়রদে আরলারক সবেসােথেয বযয় করে ইেফতহাদ করে থারকি 

এতদসরেও ভলু হরয় ফগরয় থারক তাহরল ফতফি ো’েুে গণয হরবি এবং 

একফি সওয়ারবে অফধকােী হরবি। কযেিিা হাফদরস এরসরছ কয, োসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাে ইেশাদ করেি,   



 
19 

 

م الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم إذا حك

 6919ي: صحيح البخار -أخطأ فله أجر. 

“ফবচােক যফদ িায়সালা ফদরত ফগরয় ইেফতহাদ করে আে সফঠক 

ফসদ্ধারি উপিীত হরত পারে তাহরল ফিগুণ সওয়াব পারব। আে যফদ 

িায়সালা ফদরত ফগরয় ইেফতহারদ ভুল হয় তাহরলও একগুণ সওয়াব 

পারব।” -সহীহ বখুাফে: ৬৯১৯ 

পক্ষািরে যফদ তাকফিেকােী ইেফতহারদে কযাগয িা হয় ফকংবা 

শফেয়রতে িুসুস ও কাওয়াফয়দ যথাযথ বযবহাে িা করে; তাকফিরেে 

কপছরি অেতা, দলােতা ইতযাফদ কাে করে তাহরল কস কারিে িা 

হরলও কগািাহগাে হরব। কযেি োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাে 

ইেশাদ করেি,  

اس على جهٍل، فهو في النار.  سنن أبي داود ت األرنؤوط: -َرُجٌل قض ى للنَّ

 حديث صحيح بطرقه وشواهده. اهـ  قال املحققون: ، 3573

“কয বযফক্ত অেতা সরেও কলাকেরিে োরে িায়সালা কদয় কস 

োহান্নাফে।” -সুিারি আব ুদাউদ: ৩৫৭৩ 

কোিকথা ইেফতহাফদ ভুরলে কােরণ- ইেফতহাদ সফঠক কহাক বা ভুল- 

তাকফিেকােী কারিে হরব িা, ফিরে এে স্বপরক্ষ দু’ফি দফলল উরল্লখ 

কেফছ।   

প্রথে দফলল: হাফতব ফবি আব ু বালতাআ োফযআল্লাহু তাআলা আিহু 

এে হাফদস  

হাফদসফি সহীহ বখুাফেসহ ফবফভন্ন ফকতারব এরসরছ। সহীহ বখুাফেে এক 

বণেিায় এরসরছ, আলী োফযআল্লাহু তাআলা আিহু বরলি,   
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عثني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس قال ب

قال أبو سلمة هكذا قال أبو عوانة حاج   -)انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج 

معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى املشركين  فإن فيها امرأة  -

رسول هللا ى أدركناها حيث قال لنا فراسنا حتفأتوني بها( . فانطلقنا على أ

صلى هللا عليه و سلم تسير على بعير لها وكان كتب إلى أهل مكة بمسير  

كتاب الذي معك ؟  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إليهم فقلنا أين ال

كتاب فأنخنا بها بعيرها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا  قالت ما معي

ا كذب رسول هللا  فقال صاحبي ما نرى معها كتابا قال فقلت لقد علمنا م

صلى هللا عليه و سلم ثم حلف علي والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو  

رجت الصحيفة أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخألجردنك ف

هللا صلى هللا عليه و سلم فقال عمر يا رسول هللا قد  فأتوا بها رسول 

صلى هللا  خان هللا ورسوله واملؤمنين دعني فأضرب عنقه فقال رسول هللا

عليه و سلم )يا حاطب ما حملك على ما صنعت( . قال يا رسول هللا ما لي  

كون لي عند القوم يد  أن ال أكون مؤمنا باهلل ورسوله ؟ ولكني أردت أن ي

ا عن أهلي ومالي وليس من أصحابك أحد إال له هنالك من قومه يدفع به

له إال خيرا( . قال  من يدفع هللا به عن أهله وماله قال ) صدق وال تقولوا

فعاد عمر فقال يا رسول هللا قد خان هللا ورسوله واملؤمنين دعني 

يك لعل هللا اطلع عليهم فألضرب عنقه قال )أو ليس من أهل بدر وما يدر 

اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة( . فاغرورقت عيناه فقال  فقال

 6540صحيح البخاري:  -هللا ورسوله أعلم. 

“োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাে যুবারয়ে, আব ু োেসাদ 

োফযআল্লাহু তাআলা আিহু এবং আোরক (ফবরশষ একফি কারে) 
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পাঠাি। আেো সবাই ফছলাে কঘাড়সওয়াে। বলরলি, ‘োওোত ু খাক 

কপৌাঁছা পযেি চলরতই থাকরব। কসখারি ফগরয় এক েফহলারক পারব। তাে 

সারথ হাফতব ফবি আব ু বালতাআ কতৃক েুশফেকরদে কারছ ফলফখত 

একিা ফচফঠ আরছ। ফচফঠিা ফিরয় এরসা’। আেো কঘাড়ায় চরড় েওয়ািা 

ফদলাে। কশরষ োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাে কযখািকাে কথা 

বরলফছরলি কসখারি ফগরয় েফহলাফিরক কপরয় কগলাে। কস তাে উরি চরড় 

যাফছল। হাফতব োফযআল্লাহু তাআলা আিহু েক্কাবাসীে কারছ তারদে 

ফবরুরদ্ধ োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারেে অফভযারিে সংবাদ 

ফলরখ পাফঠরয়ফছরলি। আেো েফহলারক ফেরেস কেলাে, কতাোে সারথ 

থাকা ফচফঠফি ককাথায়? কস বলরলা, আোে সারথ ককারিা ফচফঠ কিই। 

তখি আেো তাে উিফি বফসরয় ফদলাে। এেপে তাে হাওদায় তালাশ 

কেলাে। ফকন্তু ককারিা ফচফঠ কপলাে িা। আোে সাথী তখি বলরলা, এে 

সারথ কতা ককারিা ফচফঠ আরছ বরল েরি হরছ িা। আলী োফযআল্লাহু 

তাআলা আিহু বরলি, তখি আফে বললাে, (আল্লাহে কসে) আেো 

ফিফিতভারব োফি কয, োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাে ফেথযা 

বরলিফি। এেপে আলী োফযআল্লাহু তাআলা আিহু কসে করে 

বলরলি, ওই স্বত্বাে শপথ, যাে িারে কসে খাওয়া হয়! ফচফঠফি হয় কবে 

কেফব, িা হয় ফববস্ত্র করে তালাশ কেরবা। তখি কস তাে ককােরড় হাত 

ফদল। ককােরড় একফি চাদে বাাঁধা ফছল। হাত ফদরয় ফচফঠফি কবে কেল। 

তাো ফচফঠফি ফিরয় োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারেে কারছ হাফেে 

হরলি। তখি ওেে োফযআল্লাহু তাআলা আিহু আেে কেরলি, কস 

আল্লাহ, োসূল ও েুফেিরদে সারথ ফখয়ািত করেরছ। (ইয়া োসূলাল্লাহ) 

অিুেফত ফদি, ওে গদোিিা উফড়রয় ফদই। োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওয়াসাল্লাে হাফতব োফযআল্লাহু তাআলা আিহুরক ফেরেস কেরলি, কহ 

হাফতব! তুফে এ কাে ককি কেরল? ফতফি আেে কেরলি, ইয়া 

োসূলাল্লাহ! (আফে সফতযকারেই েুফেি, কারিে িই) ককাি কােরণ আফে 

আল্লাহ ও োসূরলে প্রফত ফববাসী হরবা িা? তরব (এ কােফি করেফছ এ 
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কােরণ কয,) আফে কচরয়ফছলাে েক্কাবাসীে প্রফত আোে একিা ইহসাি 

থাকুক, যাে বরদৌলরত তাো আোে পফেবাে ও সম্পদ ফহিােত কেরব। 

আপিাে সাহাফবরদে সকরলেই েক্কায় ফিে কওরেে ককউ িা ককউ আরছ 

যাে োধযরে আল্লাহ তাআলা তাে পফেবাে ও সম্পদ ফহিােত কেরছি 

(ফকন্তু আোে এেি ককউ কিই। তাই এেিফি করেফছ)। োসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওয়াসাল্লাে বলরলি, ‘রস সতযই বরলরছ। তারক ভাল বব 

(েে) ফকছু বরলা িা’। তখি ওেে োফযআল্লাহু তাআলা আিহু আবােও 

আরবদি কেরলি, ইয়া োসূলাল্লাহ! কস আল্লাহ, োসূল ও েুফেিরদে 

সারথ ফখয়ািত করেরছ। অিুেফত ফদি, তাে গদোিিা উফড়রয় ফদই। তখি 

োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাে বলরলি, কস ফক বদফে িয়? আে 

তুফে ফক োরিা, হয়রতা আল্লাহ তাআলা বদফেরদে লক্ষয করে বরলরছি, 

‘রতােো যা ইছা কে। কতাোরদে েিয োন্নাত অবধাফেত করে 

কেরখফছ’। এ কথা শুিাে পে ওেে োফযআল্লাহু তাআলা আিহুে চকু্ষিয় 

অশ্রুফসক্ত হরয় পড়রলা এবং বলরলি, আল্লাহ ও তাে োসূলই ভারলা 

োরিি।” -সহীহ বুখাফে: ৬৫৪০  

অিয বণেিায় এরসরছ,   

صحيح  –فقال عمر يا رسول هللا دعني أضرب عنق هذا املنافق. 

 4025البخاري: 

“তখি ওেে োফযআল্লাহু তাআলা আিহু আেে কেরলি, ইয়া 

োসূলাল্লাহ! অিেুফত ফদি, এ েুিাফিরকে গদোিিা উফড়রয় ফদই।” -সহীহ 

বুখাফে: ৪০২৫ 

েুসিারদ বাযযারে এরসরছ,  
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فقال عمر: فاخترطت سيفي فقلت: يا رسول هللا أمكني من حاطب فإنه 

(، الرقم: 309/ 1بزار = البحر الزخار )مسند ال –قد كفر فأضرب عنقه. 

رواه  (: 6823، الرقم: 267\7، قال البوصري في إتحاف الخيرة املهرة )197

(  15662مجمع الزوائد: حيح. اهـ وقال الهيثمي )ند ص أبو يعلى والبزار بس

رواه أبو يعلى في الكبير والبزار والطبراني في األوسط باختصار ورجالهم : 

 ـ  رجال الصحيح. اه

“ওেে োফযআল্লাহু তাআলা আিহু বরলি, আফে তেবাফে ককাষেুক্ত 

করে োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারেে ফিকি আেে কেলাে, 

ইয়া োসূলাল্লাহ! অিুেফত ফদি, হাফতরবে গদোিিা উফড়রয় ফদই। কস 

কারিে হরয় কগরছ।” -েুসিারদ বাযযাে: ১/৩০৯, হাফদস িং ১৯৭  

ইোে তাবাফে েফহোহুল্লাহ এে বণেিায় এরসরছ,  

فقام عمر فقال: خان هللا ورسوله، ائذن لي أضرب عنقه، فقال النبّي 

ْيَس 
َ
ل
َ
م: "أ

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللا َعل

َّ
 َصل

َ
ْد ش

َ
بلى، ولكنه قد نكث  ِهَد َبْدًرا؟ " قال: ق

/ 23تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر )-وظاهر أعداءك عليك. 

312) 

“তখি ওেে োফযআল্লাহু তাআলা আিহু বলরলি, এ কলাক আল্লাহ ও 

তাাঁে োসূরলে সারথ ফখয়ািত করেরছ। অিুেফত ফদি, এে গদোিিা উফড়রয় 

ফদই। োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাে বলরলি, কস ফক বদে যুরদ্ধ 

শেীক ফছল িা? ওেে োফযআল্লাহু তাআলা আিহু বলরলি, হযাাঁ, ফছল। 

ফকন্তু এখি কস অফিকাে ভি করেরছ। আপিাে শত্রুরদেরক আপিাে 

ফবরুরদ্ধ সাহাযয করেরছ।” -তািফসরে তাবাফে: ২৩/৩১২  
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আল্লাহ ও োসলূ, ইসলাে ও েুসফলরেে ফবরুরদ্ধ কারিেরক সহায়তা 

কো কুিে। হাফতব োফযআল্লাহু তাআলা আিহু কথরক বাহযত এ ধেরিে 

কাে সংঘফিত হরয়ফছল। এে ফভফিরত ওেে োফযআল্লাহু তাআলা আিহু 

তারক কারিে সাবযস্ত করেরছি এবং হতযাে অিুেফত কচরয়রছি। এ 

ফহরসরব ওেে োফযআল্লাহু তাআলা আিহুে অবস্থাি সফঠক ফছল। তরব 

হাফতব োফযআল্লাহু তাআলা আিহু-এে কয ওেে বা তাফবল ফছল তা 

ফতফি োিরতি িা। এ প্রফতবেকফি ফবদযোি থাকাে কােরণ হাফতব 

োফযআল্লাহু তাআলা আিহু কারিে হিফি। আল্লাহে োসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওয়াসাল্লাে ফিরে তাে ঈোরিে সাক্ষী। এ দৃফষ্টরকাণ কথরক 

ওেে োফযআল্লাহু তাআলা আিহুে তাকফিে ভলু ফছল। এতদসরেও 

োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাে তারক ফকছু বরলিফি। কােণ, 

ফতফি সহীহ ইেফতহারদে ফভফিরত তাকফিে করেফছরলি।    

খািাফব েফহোহুল্লাহ (৩৮৮ফহ.) বরলি,   

وفيه دليل على أن من كفر مسلما أو نفقه على سبيل التأويل وكان من  

ل دعني عمر رض ي هللا عنه قاترى أن  أهل االجتهاد لم تلزمه عقوبة. أال 

أضرب عنق هذا املنافق وهو مؤمن قد صدقه رسول هللا صلى هللا عليه 

فيما قاله. وذلك أن عمر لم  وسلم فيما ادعاه من ذلك ثم لم يعنف عمر

يكن منه عدوان في هذا القول على ظاهر حكم الدين إذ كان املنافق هو 

ة الكفار وكان هذا  يبطن نصر الذي يظهر نصرة الدين في الظاهر و 

 أن رسول هللا صلى هللا  ا
ّ
لصنيع من حاطب شبيها بأفعال املنافقين إال

ما كان منه من ذلك الصنيع  عليه وسلم قد أخبر أن هللا تعالى قد غفر له 

 ( 275/ 2معالم السنن )-  .وعفا عنه فزال عنه اسم النفاق وهللا أعلم 
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“এ হাফদস প্রোণ করে, ইেফতহারদে কযাগয ককারিা বযফক্ত তাফবরলে 

ফভফিরত ককারিা েুসফলেরক কারিে বা েুিাফিক আখযা ফদরল ওই 

তাকফিেকােীে ওপে ককারিা শাফস্ত বতোরব িা। তুফে ফক কদরখা িা কয, 

ওেে োফযআল্লাহু তাআলা আিহু বরলরছি, ‘অিুেফত ফদি এ 

েুিাফিরকে গদোিিা উফড়রয় ফদই’ অথচ ফতফি (হাফতব ফবি আবু 

বালতাআ োফযআল্লাহু তাআলা আিহু) েুফেি ফছরলি। (েুিাফিক ফছরলি 

িা।) ফতফি কয (ওেরেে) দাফব করেরছি, োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওয়াসাল্লাে কসরক্ষরে তারক সতযবাদী বরলরছি। ফকন্তু এতদসরেও ওেে 

োফযআল্লাহু তাআলা আিহুে প্রফত ককারিা করঠােতা করেিফি। কােণ, 

ওেে োফযআল্লাহু তাআলা আিহু যা বরলরছি বাহযত শফেয়রতে ফবধাি 

অিুযায়ী, তারত ককারিা সীোলিি ফছল িা। কােণ, স্বাভাফবক েুিাফিকই 

এেি হরয় থারক কয, বাহযত কতা িীরিে িুসেত কেরছ কদখায় ফকন্তু 

ফভতরে ফভতরে কারিেরদে িুসেত করে। হাফতব োফযআল্লাহু তাআলা 

আিহু এে এ কােফি েুিাফিকরদে কারেে সদশৃ ফছল। তরব োসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাে োিারলি, তাে কথরক কয কােফি 

প্রকাশ কপরয়রছ আল্লাহ তাআলা তা োি করে ফদরয়রছি। কারেই তারক 

েুিাফিক বলা যায় িা।” -োআফলেুস সুিাি: ২/২৭৫ 

ইোে ইবিুল কাফয়যে েফহোহুল্লাহ (৭৫১ফহ.) বরলি,  

وغضبا هلل  فر متأوال وفيها: أن الرجل إذا نسب املسلم إلى النفاق والك 

ودينه ال لهواه وحظه، فإنه ال يكفر بذلك، بل ال يأثم به، بل ورسوله 

دع، فإنهم يكفرون  يثاب على نيته وقصده، وهذا بخالف أهل األهواء والب

ويبدعون ملخالفة أهوائهم ونحلهم، وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدعوه. 

 ( 372/ 3زاد املعاد في هدي خير العباد )-
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“এ ঘিিা কথরক বুো কগল, ককারিা বযফক্ত যফদ আল্লাহ, োসূল ও িীরিে 

প্রফত গায়েতবশত ককারিা েুসফলেরক েুিাফিক বা কারিে বরল; প্রবৃফি 

বা স্বারথেে কােরণ িয়- তাহরল এ কােরণ ফতফি কারিে হরবি িা। 

এেিফক গুিাহগােও হরবি িা। বেং কিক ফিয়ত ও সফদছাে কােরণ 

সওয়াব পারবি। ফকন্তু ফবদআফত ও প্রবৃফিপেূাফেরদে অবস্থািা বযফতক্রে। 

কােণ, তাো ককবল ফিরেরদে প্রবৃফি ও েতাদরশেে ফবরোফধতা কেরলই 

কাউরক কারিে ও ফবদআফত বরল কদয়। অথচ যারদে তাো কারিে বা 

ফবদআফত বলরছ, তারদে তলুিায় তাো ফিরেোই এে অফধক উপযুক্ত।” 

-যাদুল োআদ: ৩/৩৭২   

ফিতীয় দফলল: খারেফে সম্প্রদায় 

খারেফেো সাহাবারয় ককোেসহ প্রায় কগািা েুসফলে উম্মাহরকই তাকফিে 

করেরছ। এতদসরেও সাহাবারয় ককোে ফকংবা পেবতেী গ্রহণরযাগয 

আইম্মারয় ককোে তারদে তাকফিে করেিফি। কােণ, তাো ফিরেরদে 

অেতাে কােরণ কুেআি-সুন্নাহ বুেরত ভলু করেরছ। কারিেরদে 

বযাপারে িাফযলকৃত আয়াতগুরলা েুসফলেরদে ওপে প্ররয়াগ করেরছ। 

োহান্নারেে শাফস্ত সংক্রাি ফকছু অস্পষ্ট আয়াত ও হাফদস ফদরয় উম্মাহরক 

তাকফিে করেরছ। কযরহতু তাো কুেআি-সুন্নাহ বুেরত ভুল করে সংশরয় 

পরড় তাকফিে করেরছ, তাই তারদেরক তাকফিে কো হয়ফি।  

হাসাি বসফে েফহোহুল্লাহ বরলি,  

 
َ
 ، قالوا : َمن هؤالء يا أمير املؤمنين؟ هللا عنه الحرو  َتَل علي رض ي ملا ق

َ
رية

وا ، قيل : فمنافقين؟ قال : إن امل: أكفاٌر ُهم؟ قال نافقين ال  ِمن الكفر فرٌّ

يذكرون هللا إال قليال ، وهؤالء يذكرون هللا كثيرا ، قيل : فما هم؟ قال : 

   . قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا
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“আলী োফদয়াল্লাহু আিহু যখি হারুফেয়যাহ্ (অথোৎ খারেফেরদে) হতযা 

কেরলি, তখি তাে সেথেকো তাাঁরক ফেরেস কেরলা, আফেরুল 

েু’ফেিীি? তাো ককেি কলাক? তাো ফক কারিে? ফতফি উিে ফদরলি, 

‘কুিে কথরক কতা তাো পলায়ি করেরছ’। ফেরেস কো হরলা, তাহরল 

ফক তাো েুিাফিক? ফতফি উিে ফদরলি, েিুাফিকো কতা আল্লাহরক 

কেই স্মেণ করে থারক। আে এো কতা অফধক পফেোরণ আল্লাহরক 

স্মেণ করে। ফেরেস কো হরলা, তাহরল তারদে অবস্থা ফক? ফতফি উিে 

ফদরলি, তাো এেি এক সম্প্রদায়, যাো কিতিায় ফিপফতত হরয় অে ও 

বফধে হরয় কগরছ।” -েুসান্নাি আব্দুে োযযাক: ১৮৬৫৬   

ইোে ইবরি তাইফেয়া েফহোহুল্লাহ (৭২৮ফহ.) বরলি,  

فأما من كان في قلبه اإليمان بالرسول وما جاء به وقد غلط في بعض ما  

افر أصال والخوارج كانوا من أظهر الناس تأوله من البدع فهذا ليس بك

بدعة وقتاال لألمة وتكفيرا لها ولم يكن في الصحابة من يكفرهم ال علي  

ملسلمين الظاملين م بحكمهم في اه بل حكموا فيهبن أبي طالب وال غير 

 ( 218-217/ 7مجموع الفتاوى )–املعتدين. 

“যাে অিরে োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাে ও তাাঁে আিীত 

শফেয়রতে প্রফত ঈোি আরছ, ভলু তা’ফবল করে ককারিা ফবদআরত ফলপ্ত 

হরয় কগরল কস কোরিও কারিে িয়। খারেফেো সবরচরয় বড় ধেরিে 

ফবদআরত ফলপ্ত ফছল। উম্মাহে ফবরুরদ্ধ ফকতাল কেরতা। উম্মাহরক 

তাকফিে কেরতা। এতদসরেও সাহাবারয় ককোরেে ককউ তারদে 

তাকফিে কেরতি িা। আলী োফযআল্লাহু তাআলা আিহুও িা, অিয 

ককউও িা। বেং অিয দশেি সীোলংঘিকােী োরলে েসুফলরেে কয 

ফবধাি কস ফবধািই তারদে ওপে আরোপ কেরতি।” -োেেুউল 

িাতাওয়া: ৭/২১৭-২১৮ 
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তারদে কারিে িা হওয়াে কােণ হাসকাফি েফহোহুল্লাহ (১০৮৮ফহ.) 

বরলি,  

بخالف املستحل بال  وإنما لم نكفرهم لكونه عن تأويل وإن كان باطال،

 تأويل. اهـ  

 “(েুসফলেরদে তাকফিে কো সরেও) আেো তারদে কারিে বফল িা, 

কযরহতু বাফতল হরলও তা তাফবরলে ফভফিরত হরয়রছ। ফকন্তু ককারিা 

তাফবল ছাড়াই যাো েুসফলেরদে োি-োল হালাল েরি করে তারদে 

কথা ফভন্ন (তাো কারিে হরয় যারব)।” -আদদেুরুল েখুতাে (েদ্দলু 

েুহতারেে সারথ েূফদ্রত): ৪/২৬৩ 

ইবরি আফবফদি েফহোহুল্লাহ (১২৫২ফহ.) এে বযাখযায় বরলি,  

ع الشرع  زعمه إتباتاب أو سنة كان في ألنه إذا بناه على تأويل دليل من ك

 ال معارضته ومنابذته، بخالف غيره. اهـ  

“খারেফে কযরহতু তাে এ তাকফিেরক তাফবল করে কুেআি সনু্নাহে 

দফলরলে ওপে দাাঁড় কফেরয়রছ, তখি তাে ফববাস কয, কস শফেয়রতে 

অিুসেণ কেরছ; শফেয়রতে ফবরোফধতা বা শফেয়ত প্রতযাখাি কেরছ িা। 

পক্ষািরে যাে ককারিা তাফবল কিই তাে ফবষয়িা উরটা।” -েদ্দুল 

েুহতাে: ৪/২৬২ 

*** 
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তাকফিরে ভলু এবং হারিয ইবরি হাোে েফহোহুল্লাহ (৮৫২ফহ.) এে 

িায়সালাসেৃদ্ধ বক্তবয 

তাকফিরে ভুরলে সূেত এবং কসগুরলাে হুকুে উরল্লখ করে ইবরি হাোে 

েফহোহুল্লাহ বরলি,  

م  تحق الذ إن كان بغير تأويل اسوالحاصل أن من أكفر املسلم نظر ف

وربما كان هو الكافر وإن كان بتأويل نظر إن كان غير سائغ استحق الذم  

خطئه ويزجر بما يليق به وال أيضا وال يصل إلى الكفر بل يبين له وجه 

يلتحق باألول عند الجمهور وإن كان بتأويل سائغ لم يستحق الذم بل 

ر  ول معذو ب قال العلماء كل متأتقام عليه الحجة حتى يرجع إلى الصوا

بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في 

 (304/ 12فتح الباري البن حجر )-العلم. 

“কোিকথা, ককারিা বযফক্ত ককারিা েুসফলেরক তাকফিে কেরল কদখরত 

হরব:  

ক. যফদ ককারিা তাফবল ছাড়াই করে থারক তাহরল কস ফিোে উপযুক্ত। 

এেিফক এও হরত পারে কয, কস ফিরেই কারিে হরয় যারব।  

যফদ তাফবরলে ফভফিরত করে থারক, তাহরল কদখরত হরব:  

খ. তাফবলফি যফদ এেি হয় কয, এ ধেরিে তাফবরলে ককারিা সরুযাগ 

কিই, তাহরলও ফিোে উপযুক্ত। তরব কারিে হরব িা। ভলুফি ধফেরয় 

কদয়া হরব। উপযকু্ত শাফস্তও কদয়া হরব। তরব েুেহুে আইম্মাে েরত কস 

প্রথরোক্ত বযফক্তে সোি অপোধী িয়।  
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গ. আে যফদ তাফবলফি এেি হয় কয, এে সুরযাগ েরয়রছ, তাহরল ফতফি 

ফিোে উপযুক্ত িি। তরব দফলল প্রোণ ফদরয় ভুলফি ধফেরয় কদয়া হরব 

যারত ফিরে আসরত পারেি।  

উলাোরয় ককোে বরলি, তাফবল যফদ এেি হয় কয, আেফব ভাষািুযায়ী 

এে সুরযাগ আরছ এবং ইলেী দৃফষ্টরকাণ কথরক এে একফি যথাথে অবস্থাি 

েরয়রছ, তাহরল উক্ত তাফবলকােী গুিাহগাে হরব িা; তারক ো’েেু ধো 

হরব।” -িাতহুল বাফে: ১২/৩০৪    

*** 
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‘েসুফলেরক তাকফিে কেরল ফিরেে ওপে কিুে বতোরব’ কথাফিে 

বযাখযা  

আেো কদখলাে সহীহ তাকফিে কুেআি সুন্নাহ ফিরদেফশত ফবধাি এবং 

এফিই সাহাবারয় ককোরেে তফেকা। এফিও কদখলাে কয, তাকফিরে ফিেত 

হরত পারে, ভলুও হরত পারে। শেয়ী দফলরলে আরলারক ইেফতহাদ করে 

তাকফিে কেরল ভুল হরলও তাকফিেকােী কারিে হরব িা। তরব 

ইেফতহারদে শতে েক্ষা করে কযাগয বযফক্ত তাকফিে কেরল ভুল হরলও 

সওয়াব পারবি। পক্ষািরে অরযাগয কলাক ফকংবা যথাযথ শতে েক্ষা িা 

করে তাকফিে কেরল কারিে িা হরলও কগািাহগাে হরব। কযেিিা 

খারেফেরদে কবলায় ঘরিরছ। তাহরল কযসব হাফদরস অিয েুসফলেরক 

কারিে বলরল ফিরেে ওপে কুিে বতোরব উরল্লখ কো হরয়রছ কসসব 

হাফদরসে ফক বযাখযা?  

এে বযাখযা হরলা,   

ক.  

হাফদসফি ওইসব তাকফিেকােীে কবলায় প্ররযােয হরব, যাো ককারিা 

কলাকরক সুস্পষ্ট েুসফলে োিা সরেও এবং কারিে িয় পফেষ্কাে োিাে 

পেও কারিে আখযাফয়ত করে। ককারিা প্রকাে দফলল বা তাফবল িা 

থাকাে পেও তারক েুেতাদ আখযাফয়ত করে। এ ধেরিে তাকফিেকােী 

ফিরেই কারিে হরয় যারব।  

হারিয ইবরি হাোে েফহোহুল্লাহ (৮৫২ফহ.) বরলি,  

وأرجح من الجميع أن من قال ذلك ملن يعرف منه اإلسالم ولم يقم له  

/ 10فتح الباري البن حجر )-ر بذلك. شبهة في زعمه أنه كافر فإنه يكف

466) 
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“সবরচরয় অগ্রগণয বযাখযা হরলা, কয বযফক্ত কারো বযাপারে পফেষ্কাে 

োরি কয কস েুসফলে, এতদসরেও তারক কারিে আখযাফয়ত করে অথচ 

কস কারিে বরল সরেহ সৃফষ্ট হওয়াে েরতাও ককারিা ফকছু তাে োরে 

কদখরত পায়ফি- এেি বযফক্ত ফিরেই কারিে হরয় যারব।” -িাতহুল 

বাফে: ১০/৪৬৬ 

খ.  

পক্ষািরে যাো েগড়া ফববাদ কেরত ফগরয় ককারিা েুসফলেরক ‘তুই 

একিা কারিে’, ‘এই কারিরেে বাচ্চা’ ইতযাফদ বরল গাফল কদয়; আসরল 

তাকফিে কো উরদ্দশয থারক িা; োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাে 

তারদে সতকে করে ফদরয়রছি। েগড়া ফববারদও কযি ককারিা েুসফলেরক 

কারিে িা বরল। কােণ, এভারব কারিে বলাে িাো যফদ ফিরে কারিে 

িাও হয়, েুসফলেরক কারিে বরল গাফল কদয়াে গুিাহ কতা অবশযই 

বতোরব। আে এও অসম্ভব িয় কয, এভারব অিযরক অরহতুক কারিে 

বলাে কােরণ আল্লাহ তাআলা এক সেয় স্বয়ং তারকই কারিে বাফিরয় 

কদরবি।        

হারিয ইবরি হাোে েফহোহুল্লাহ (৮৫২ফহ.) বরলি,  

والتحقيق أن الحديث سيق لزجر املسلم عن أن يقول ذلك ألخيه 

 (466/ 10البن حجر ) فتح الباري -املسلم.  

“তাহফকফক কথা হরছ, ককারিা েসুফলে তাে ককারিা েুসফলে ভাইরক এ 

ধেরিে কথা বলা কথরক বােণ োখাে েিয হাফদসফি বলা হরয়রছ।” -

িাতহুল বাফে: ১০/৪৬৬ 

ইোে িববী েফহোহুল্লাহ (৬৭৬ফহ.) বরলি- 
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معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر وذلك أن املعاص ي كما قالوا بريد  "

يكون عاقبة شؤمها املصير إلى الكفر".  ن فر ويخاف على املكثر منها أالك

 بيروت  –، ط: دار إحياء التراث العربي 50\2شرح مسلم للنووي –

“হাফদসফিে অথে হরলা, ককারিা েুসলোিরক কারিে বলা বক্তারক কুিফে 

পযেি কপৌাঁরছ কদরব। উলাোরয় ককোে বরলি, গুিাহ কুিফেে বাতোবাহী। 

কবফশ কবফশ গুিাহকােীে বযাপারে আশঙ্কা আরছ কয, গুিারহে েে 

পফেণাে তারক কিুে পযেি কপৌাঁরছ ফদরব।” -শেরহ েসুফলে: ২/৫০  

উপরোক্ত আরলাচিা ও হাফদরসে বযাখযা কথরক বুো কগল,  

কয বযফক্ত ককারিা েুসফলেরক এেি ককারিা কথা বা কাে কেরত কদরখরছ 

যা তাে কারছ শেয়ী দফলরলে আরলারক কুিে েরি হরয়রছ, আে কস 

ফভফিরত তারক তাকফিে করেরছ, তাহরল তাকফিেকােী কারিে হরব 

িা। তরব উক্ত কথা কােরক কুিে েরি কো এবং এে ফভফিরত 

তাকফিে কোে কক্ষরে ফতফি সফঠকও হরত পারেি, ভুলও হরত পারেি। 

ভুল হরল সওয়াবও কপরত পারেি, কগািাহগােও হরত পারেি। তরব 

কারিে হরবি িা। কারিে হরব ককবল তখিই যখি ককারিা ইেফতহাদ, 

ককারিা তাফবল ছাড়া সম্পূণেই ফবিা দফলরল তাকফিে করে। ককিিা, এ 

ধেরিে কক্ষরে ফিফদেষ্ট ককারিা বযফক্তরক তাকফিে কো হরলও তা ফগরয় 

পড়রছ ইসলাে ধরেেে আফকদা ও ফবফধ ফবধারিে ওপে। তারক তাকফিে 

কোে অথে, কয ইসলাফে আফকদা কস কপাষণ করে তারক কুিে সাবযস্ত 

কো। ককারিা প্রকাে দফলল, তাফবল ও ইেফতহাদ ছাড়া কয বযফক্ত এ 

ধেরিে কথা বলরব কস কারিে িা হরয় উপায় ফক? ওয়াল্লাহু আ’লাে।  
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ফব.দ্র. গাফলগালাে করে কারিে বলরল কারিে হরব িা   

উপরোক্ত আরলাচিা কথরক এও বুো কগল, গাফলগালাে করে ককারিা 

েুসফলেরক কারিে বলা েূলত তারক তাকফিে কো িয়। ফঠক কযেি 

ককউরক কুকেু বরল গাফল ফদরল আসরলই কস কুকুে, োিুষ িয়- এফি 

উরদ্দশয হয় িা। তাকফিে অথে হরছ তাে বযাপারে এ িায়সালা কদয়া কয, 

কস েুেতাদ হরয় িীরি ইসলাে কথরক কবে হরয় কগরছ। এখি তাে ওপে 

েুেতারদে হুকুে আহকাে বতোরব। কযেি, হতযা কেরত হরব, স্ত্রী তালাক 

হরয় যারব, আরখোরত ফচেস্থায়ী োহান্নাফে হরব ইতযাফদ।   

ইোে গাযাফল েফহোহুল্লাহ (৫০৫ফহ.) বরলি,  

املال، وسفك الدم، والحكم  التكفير حكم شرعي، يرجع إلى إباحة 

، ت: 66فيصل التفرقة بين اإلسالم والزندقة، ص: -بالخلود في النار. 

 محمود بيجو 

“তাকফিে একফি শেয়ী হুকুে, যাে িলািল দাাঁড়ারব: োি োল হালাল 

গণয কো এবং ফচেস্থায়ী োহান্নাফে িায়সালা কদয়া।” –িায়সালুত 

তািফেকা বাইিাল ইসলাে ওয়াযযািদাকা: ৬৬ 

গাফলগালারে এেিিা উরদ্দশয থারক িা। তাই তা তাকফিে িয়। এরত 

গাফলদাতা কারিে হরব িা।  

ইবরি আফবফদি েফহোহুল্লাহ (১২৫২ফহ.) বরলি,  

ار للفتوى أنه إن أراد الشتم وال يعتقده ختل في النهر: وفي الذخيرة املقا

ر كفرا ال يكفر وإن اعتقده كفرا فخاطبه بهذا بناء على اعتقاده أنه كاف
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– .يكفر؛ ألنه ملا اعتقد املسلم كافرا فقد اعتقد دين اإلسالم كفرا. اهـ

 (69/ 4الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد املحتار( )

“আিিাহরুল িাফয়ক গ্রেকাে বরলি, যাফখো ফকতারব বলা হরয়রছ, এ 

কথাে ওপে িরতায়া কয, যফদ কারিে বলাে িাো গাফল উরদ্দশয কিয়, 

বাস্তরবই কুিে- এেি উরদ্দশয িা থারক, তাহরল গাফলদাতা কারিে হরব 

িা। পক্ষািরে যফদ তাে ফববাসই হয় কয তা কুিে এবং এে ওপে ফভফি 

করেই তারক কারিে বরল সরবাধি করে, তাহরল কারিে হরয় যারব। 

কােণ, কস যখি েুসফলেরক কারিে োি কেরছ, এে অথে িীরি 

ইসলােরক কুিে োি কেরছ।” - েদ্দুল েুহতাে: ৪/৬৯ 

অথোৎ যখি ককারিা প্রকাে তাফবল ও ইেফতহাদ ছাড়া কারিে বলরব। 

তখি এ হুকুে। কযেি ওপরে আরলাচিা কো হরয়রছ।   

সােকথা 

▪ কারিেরক কারিে সাবযস্ত কো এবং তাে ওপে কুিরেে হুকুে আহকাে 
োফে কো কুেআি সুন্নাহে ফিরদেশ এবং সাহাবারয় ককোে োফদয়াল্লাহু 
আিহুে আেোইরিে ফসোত ও তফেকা। এ বযাপারে বাড়াবাফড় ও 
ফশফথলতা উভয়িাই পফেতযােয।  

▪ তাকফিে শফেয়রতে অিয দশিা ফবষরয়ে েরতাই একফি ফবষয়। তারত 
ফিেত হরত পারে, ভলুও হরত পারে। তরব এে অথে এই িয় কয আেো 
এরলাপাথাফে তাকফিে শুরু করে কদরবা। যাে বযাপারে ফিফিত োিা 
ফছল কয কস েুসলোি, অকািয দফলল ছাড়া তারক ইসলাে কথরক কবে 
কো যারব িা। অিযথায় ফিরেই কারিে হরয় যাওয়াে আশঙ্কা আরছ। 

▪ ইেফতহাদ ও তাফবরলে ফভফিরত তাকফিে কেরল তাকফিেকােী কারিে 
হরব িা। তরব কযাগয কলাক হরল এবং সহীহ তফেকায় কুেআি-সুন্নাহ 
েরত ইেফতহাদ হরল তাকফিেকােী একগুণ সওয়াব পারবি। অিযথায় 
কগািাহগাে হরব। তরব কারিে হরব িা। তরব লাগােীি তাকফিে এক 
সেয় তাকফিেকােীরক কুিে পযেি কপৌাঁরছ ফদরত পারে। তাই হাফদরস 
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সতকে করে কদয়া হরয়রছ কযি ককারিা েুসফলেরক কারিে বলরত খুব 
ফহরসব ফিরকশ করে বলা হয়। কযেি অিযায়ভারব েুসফলেরদে ফবরুরদ্ধ 
অস্ত্র ধো ভয়ািক অপোধ। এেিফক তা এক সেয় বযফক্তরক কারিরে 
পফেণত কেরত পারে। তাই হাফদরস এ বযাপারে কফঠি ধেফক ও হুাঁফশয়াফে 
এরসরছ।  

▪ কাউরক সুস্পষ্ট েসুফলে োিা পেও এবং কারিে হয়ফি পফেষ্কাে বেুাে 
পেও তথা ককারিা প্রকাে দফলল, তাফবল ও ইেফতহাদ ছাড়াই তাকফিে 
কেরল তাকফিেকােী কারিে হরয় যারব। কােণ, তখি কস ঈোিরক 
কুিে সাবযস্ত কেরছ এবং কুেআি সুন্নাহে অসংখয িসুুস প্রতযাখযাি 
কেরছ, যা সুস্পষ্ট কুিে। তরব এে অথে এই িয় কয, সুস্পষ্ট কারিেরকও 
আেো কারিে বলরবা িা। বেং এ ধেরিে কলাকরক তাকফিে কো 
আবশযক। িয়রতা সোরে ঈোি কুিরেে সীো ফঠক থাকরব িা। োিুষ 
কুিেরক কুিে োি িা করে তারত ফলপ্ত হরয় ঈোি হাোরব। এ ফবষরয় 
োোফতফেক্ত ফশফথলতাে িরল আে আেো কদখরত পাফছ, সোরে 
বযাপকভারব ভ্রাি ইেোফয় আফকদা1 ছফড়রয় পরড়রছ। আেীবি হাোরো 
েকরেে িািেোফি ও কুিে ফশেক কোে পেও ফিরেরক েুফেি ভাবরছ। 
কােণ, ককউ তারক তাকফিে কেরছ িা। এভারব োিষু ঈোিহাো হরছ। 
তাই তাকফিরে ফশফথলতাও কােয িয়, কযেি বাড়াবাফড় কােয িয়।   

*** 

 
1 ইেোফয় আফকদা : আেল িা করেও এবং গুিারহ ফলপ্ত কথরকও ঈোি ফঠক আরছ েরি 
কোে িাে হল, ইেো। আপফি অরিকরক বলরত শুিরবি, িাোয িা পড়রলও ঈোি ফঠক 
আরছ!! এফি ইেোফয় আফকদাে কিুল। আেল িা কেরল ঈোি ফঠক থাকরত পারে িা। ফকন্তু 
ইেোগ্রস্ত কলারকো আেল িা করেও ঈোি ফঠক আরছ েরি করে।   
ইেোে একফি ভয়াবহ স্তে হরছ, কিুে ফশেরক ফলপ্ত থাকাে পেও শুধ ুেরিে ফববারসে ওপে 
ফভফি করে ফিরেরক ঈোিদাে েরি কো। এ কােরণ অরিক োেনিফতক কিতা, বুফদ্ধেীফব বেং 
অরিক কট্টে ইসলাে ফবরিষী; যাো অহেহ কুিফে কথাবাতো বরল কবড়ারছ, কুিফে কাে-কেে 
করে যারছ: তাোও ফিরেরদে েসুলোি েরি করে। এফি ইেোফয় আফকদাে ভয়াবহ কিুল। 
প্রছন্নভারব অরিক ওলাো তুলাবাে োরেও এ আফকদা ফবস্তাে লাভ করেরছ। িরল শুধু েুরখ 
েুরখ ফিরেরদে েুসফলে দাফব করে বরল অরিক সুস্পষ্ট েুেতাদরকও তাো েুেতাদ বলরত সাহস 
করে িা।–কদখুি, োেেুউল িাতাওয়া ইবরি তাইফেয়া : ৭/১৮৮-১৯০  


